Bedre sent
enn aldri
Ressurshefte

Få en slutt på
diskrimineringen
av asylbarn
Barnevernet skal sikre at alle barn i Norge får god omsorg. Barnevernet har omsorgsansvar for enslige asylsøkende barn under 15 år, mens UDI (Utlendingsdirektoratet) tar seg av barna over 15 år. Dette er fordi
det ikke er lovfestet noen sted hvem som har ansvar for barna over 15 år. Hos UDI er den barnefaglige
kompetansen svakere enn hos barnevernet, og bemanningen er dårligere. Dette fører til at barna over 15
år får dårligere oppfølging og dårligere omsorg enn andre barn. Dette er en systematisk diskriminering
som må ta slutt nå. Politikerne har lenge sagt at de vil endre på dette, men det har ennå ikke skjedd noe.
Vi mener at nok er nok. Nå må politikerne ta grep. Diskrimineringen skulle tatt slutt for lenge siden, men
det er bedre sent enn aldri!

Hva er omsorgsoverføring?
Omsorgsoverføring er selve overførselen av ansvaret for gruppen barn mellom 15 og 18 år fra UDI til barnevernet. Hvis ansvaret blir overført, vil det også være barnevernet som har ansvar for omsorgen for barna.
Vi vet allerede at barna under 15 år får bedre oppfølging, og at forholdene på omsorgssentrene er bedre.

Hvorfor bryter dette med barns rettigheter?
FNs barnekonvensjon Artikkel 1
Alle personer under 18 år skal regnes som barn. I Norge er ansvaret for alle barn hos barnevernet.
Dessverre gjelder ikke dette asylbarn. Når man skiller mellom barn med asylbakgrunn over 15 år, og alle
andre barn i Norge, er dette noe som bryter direkte med barns rettigheter. Barn over 15 år har like stort
behov for trygge omsorgspersoner og trygge omgivelser, som barna under 15 år.
FNs barnekonvensjon Artikkel 2
Ingen barn skal diskrimineres på bakgrunn av hudfarge, religion, opprinnelse, språk eller oppfatninger.
Barn med asylbakgrunn over 15 år sin helse blir ikke prioritert, og omsorgen for disse barna har helt tydelig blitt nedprioritert og glemt av norske politikere i alt for mange år.
FNs barnekonvensjon Artikkel 3
Hensynet til barnas beste skal spesielt ta hensyn til sikkerhet, helse og personalets antall og kvalifikasjoner på institusjoner som har omsorgsansvar for barn. Likevel er det økonomiske prioriteringer som har
hindret en omsorgsoverføring fra å skje. Dette er politisk spill på vegne av barns rettigheter og omsorg.
FNs barnekonvensjon Artikkel 12
Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barn på asylmottak har over lang tid rapportert om uholdbare forhold, nedslitte og møkkete bosituasjon, og en sterk mangel på personale. Likevel blir ikke disse
barnas rapporteringer tatt på alvor eller prioritert fra politisk hold.

FNs barnekonvensjon Artikkel 20
Barn uten omsorg fra foreldre eller andre omsorgspersoner har krav på tilstrekkelig beskyttelse og omsorg,
og også her understrekes det hvor viktig det er å ha egnede institusjoner som tar vare på barna. Likevel
finnes det ikke lovfestede krav til omsorg, kompetanse eller bemanning på mottak hvor det er enslige
asylbarn.
FNs barnekonvensjon Artikkel 4
Det er statens ansvar at barns rettigheter blir innfridd. Det er derfor staten som skal sørge for at alle barn
i Norge får den omsorgen, oppfølgingen og tryggheten som de har krav på.

Press krever:
Endring av barnevernloven §5a, slik at omsorgen for barna over 15 år også ligger under barnevernet

Press krever:
•
•
•
•

Lovfesting av ansvar for enslige asylbarn mellom 15 og 18 år
Økt bemanning med krav om barnefaglig kompetanse for personell på asylmottak
Bedre bosituasjon for barn på asylmottak
Tilbud om fritidsaktiviteter til barn på asylmottak

Argumentasjonstrening
Eksempler på motargumenter man kan få og hvordan man skal svare på det:
“Det koster alt for mye penger å skulle flytte
omsorgsansvaret over til Barnevernet”
Svar: Per 31. juli 2018 var det kun 134 enslige asylbarn på mottak. Dette frigjør midler og ressurser, slik
at det burde være fint mulig å overføre omsorgsansvaret. Det er snakk om 200 millioner kroner, pluss 67
millioner som kun vil flyttes fra UDI til Barnevernet. Det er store kutt i statsbudsjettet for asylbarna, og
Regjeringen forklarer det med at det kommer så få. Pengene burde heller omdisponeres til å skape stabile,
robuste og gode helse- og omsorgstjenester for asylbarna, enn å kuttes fra asylfeltet.
“Er dette egentlig nødvendig?
Utlendingsdirektoratet har jo også krav til
standarden på deres mottak”
Svar: FNs barnekomité har to ganger gitt Norge merknader på at asylbarn mellom 15 og 18 år ikke får
god nok omsorg, og de anbefaler at de barna det gjelder blir overført til Barnevernets omsorgsboliger.
”De er jo ikke egentlig ikke barn, da”
Gruppen 15 til 18 år regnes også som barn. I følge FNs barnekonvensjon artikkel 1 er alle mennesker
under 18 år regnet som barn, og dermed beskyttet av konvensjonens rettigheter.
”Det er jo uansett mye bedre på mottakene
enn det er der de kommer fra, hvis de kommer
fra krig og sånn”
Barn som bor på mottak sliter ofte med store traumer fra før og under flukten. Når de kommer til Norge
er de svært bekymret for situasjonen i hjemlandet, og for familien som fortsatt befinner seg der. Dette kan
føre til søvnløshet, stress, urolighet, og psykiske plager. Selv om de ikke bor i en væpnet eller konfliktfylt
situasjon, kan situasjonen like fullt oppleves håpløs og skremmende. Å være gjennom en lang flukt helt
alene setter sterke preg hos mange barn.

Aktiviteter
Nasjonal aksjonsdag
Onsdag 14 november arrangerer vi nasjonal aksjonsdag mot diskrimineringen av asylbarn! Det er selv opp
til dere hva dere har lyst til å gjøre, men alle lokallag skal gjennomføre en aktivitet knyttet til kampanjen.
En aksjon er ekstra gøy å gjennomføre dersom det er mange folk som deltar. Opprett et Facebook-arrangement og inviter venner for å nå enda flere! Dere kan også invitere andre organisasjoner eller ungdomspartier for å samarbeide om aksjonen. I forkant av arrangementet kan dere også sende en pressemelding

til deres lokale avis. Les mer om hvordan gå fram for å skrive en pressemelding og kontakte media her:
https://press.no/lokallagshandbok/tradisjonelle-medier/
Under finner dere flere forslag til aktiviteter eller aksjoner dere kan ha denne dagen. Bannerdropp eller
plakataksjon er lett å gjennomføre, eller hvorfor ikke arrangere en konsert? Husk å ta masse bilder av aktivitetene dere gjennomfører, og del de på sosiale medier!

Stand
Dere kan arrangere stand på skoler, ungdomsklubber, et kjøpesenter, på gata eller andre steder hvor det
befinner seg ungdommer og andre folk. Husk å sjekke om det er nødvendig å søke om standstillatelse! På
stand kan dere dele ut informasjonsbrosjyrer, fortelle om kampanjen og kanskje få noen nye medlemmer
med i Press. Det kan være lurt å ha noe som trekker folk til standen deres, for eksempel Press-drops eller en quiz med en liten premie. Husk å henge opp et Press-banner og ha på dere matchende Press-klær
dersom dere har! Les mer her for info om hvordan arrangere stand: https://press.no/lokallagshandbok/
hvordan-fa-tillatelse-til-stand-aksjon-eller-demonstrasjon/

Temakveld eller debatt
Dere kan arrangere temakvelder enten internt i lokallaget for å planlegge eller lære mer om tema, eller
åpne temamøter med pizza hvor alle er velkomne for å lære mer om omsorgsoverføring og kampanjen.
Dere kan også arrangere debatt om asylbarn, og invitere enten partier/ungdomspartier eller forskere og
andre kjente folk. Les mer her: https://press.no/lokallagshandbok/temakveld-eller-debatt/

Konsert
Dere kan arrangere konsert, som er en gøy måte å sette fokus på et tema. Dere kan søke midler fra kommunen deres eller frifond for å leie inn et kult band, og holde en kort appell om asylbarn og omsorgsoverføring før eller etter selve konserten. Les mer her: https://press.no/lokallagshandbok/konsert/

Bannerdropp og plakataksjon
Bannerdropp eller plakataksjon er en fin måte å være synlige på. I tillegg er det en morsom og kreativ måte
å sette fokus på et tema, og det er sosialt å lage et banner. Disse aktivitetene er super for hele lokallaget, og
krever lite planlegging. Les mer her: https://press.no/lokallagshandbok/hvordan-lage-banner/

Ressurser
Hvis dere vil ha flere tips til aktiviteter, gå inn på https://press.no/lokallagshandbok/
Dere kan også benytte bit.ly/pressrbu, hvor det ligger materiale til kampanjen.

